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Institutionsoplysninger  

Institutionsoplysninger 

KVINFO er Danmarks nationale videnscenter og forskningsbibliotek for køn, ligestilling og mangfoldighed. 

De seks bogstaver står for Køn, Viden, Information og Forskning. 

KVINFO: 

 Formidler viden, dokumentation og forskning 

 Igangsætter forskning og støtter forskningsmiljøet 

 Bidrager til at udvikle et mere ligestillet samfund herhjemme og internationalt 

 

KVINFO driver biblioteks- og Formidlingsvirksomhed. Biblioteket er et landsdækkende forsknings- og speci-

albibliotek. Biblioteket registrerer, indsamler og formidler dansk og international kvinde-, mande- og køns-

forskning. 

 

KVINFOs formidler viden og information om køn og ligestilling til en bredt interesseret offentlighed. Det sker 

gennem kvinfo.dk, en række subsites, de sociale medier, nyhedsbreve, pressearbejde og mange forskelligartede 

arrangementer. 

 

KVINFO driver KVINFOs mentornetværk, der matcher kvinder og mænd med flygtninge- og indvandrerbag-

grund med mentorer, der er aktive i det danske samfund. Derudover samarbejder KVINFO med en lang række 

internationale organisationer, der arbejder på at udvikle mentoraktiviteter. 

 

KVINFO har programaktiviteter i Mellemøsten og Nordafrika (MENA), der styrker kvinders rettigheder og 

ligestilling mellem kønnene. KVINFO arbejder samtidig på at styrke den dansk-arabiske debat og dialog om 

fælles udfordringer i forhold til kønsspørgsmål og kvinders rettigheder. 

 

KVINFO er en selvejende institution under Kulturministeriet med egen bestyrelse. 

 

KVINFO har indgået rammeaftale med Styrelsen for Bibliotek og Medier (nu Kulturstyrelsen) for perioden 

2009-2012. Fra 2013 er det aftalt med Kulturstyrelsen, at KVINFOs virksomhed sker under Lov om økonomi-

ske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.  
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KVINFOs bestyrelse består af: 

 

1. Dorthe Olander (bestyrelsesleder), souschef for kurser & videreuddannelse, Danmarks Medie- og 

Journalisthøjskole, udpeget af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole . 

2. Christina Fiig, lektor, Institut for Kultur og Samfund - Europastudier, Aarhus Universitet,  

udpeget af Det Frie Forskningsråd 

3. Dorthe Staunæs, professor, Department of Education  - Learning, Aarhus Universitet, udpeget af 

Rektorkollegiet  

4. Kenneth Reinicke, lektor, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet, udpeget af 

Rektorkollegiet  

5. Mogens Blom, seniorrådgiver, DIIS, udpeget af DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier   

6. Robin May Schott (suppleant), Ph.d., filosofi, seniorforsker, Dansk Institut for Internationale Studier, 

DIIS, udpeget af DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier 

7. Nanna Højlund, forbundssekretær, FOA, udpeget af Kvinderådet  

8. Steen Bille Larsen, vicedirektør, Kulturafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, udpeget af Det Kongeli-

ge Bibliotek  

9. Tonny Skovgård Jensen (vice-bestyrelsesleder) leder af Nationalbiblioteksområdet, Statsbiblioteket, 

udpeget af Statsbiblioteket  

10. Jytte Nielsen, specialkonsulent, KVINFOs bibliotek, KVINFO, udpeget af KVINFOs personale  

11. Anita Frank Goth (suppleant), redaktør, KVINFO, udpeget af KVINFOs personale  

 

Medarbejderressourcerne udgør ca. 35 årsværk fordelt på KVINFOs virksomhed inden for bibliotek, formid-

ling, mentoraktiviteter og aktiviteter i MENA-regionen og fællesfunktioner. 

 

Økonomi 

KVINFO modtager en årlig driftsbevilling fra Kulturministeriets Tips- og Lottomidler til særlige biblioteks-

formål, som fordeles af Kulturstyrelsen. Bevillingen er i 2012 på 6,8 mio.kr. 

KVINFO har modtaget større projektbevillinger fra Udenrigsministeriet, Social- og Integrationsministeriet 

samt tilskud fra forskellige private fonde. KVINFOs samlede indtægter udgjorde 32,8 mio. kr. i 2012. 

Årets hovedtal indgår i regnskabet, og der henvises til delregnskaberne for yderligere specifikation. KVINFOs 

aktiviteter i øvrigt fremgår af denne årsrapport og af årsberetningen 2012, som kan hentes på www.kvinfo.dk. 

 

Mission 

KVINFO er et videnscenter og et forskningsbibliotek for køn, ligestilling og etnicitet. KVINFOs opgave er at 

initiere og formidle forskning på et vidensbaseret grundlag og at bidrage til udviklingen af et ligestillet sam-

fund. 

 

Vision 

KVINFO udvikler og konsoliderer sin position som en frontløberinstitution med unik  

viden om køn, ligestilling og etnicitet. KVINFO sætter fokus på ligestilling som et samfundsområde i foran-

dring. 
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Vedtægter 

I vedtægterne er KVINFOs opgaver præciseret således: 

• Formidle og stille forskning og viden til rådighed for en bredt interesseret offentlighed 

• Formidle den kvindehistoriske kulturarv i digital form 

• Tage initiativ til og understøtte projekter, der har til formål at udvikle og facilitere ligestillingsproces-

ser og ligestillingsværktøjer både nationalt og internationalt 

• Opbygge og vedligeholde sin materialesamling inden for kønsforskningsområdet og stille samlingen til 

rådighed for benyttelse på stedet og udlån samt deltage i bibliotekernes almindelige lånesamarbejde. 

 

Rammeaftale med Kulturstyrelsen, opgaver og mål 

Med udgangspunkt i rammeaftalen med Kulturstyrelsen er der aftalt nedenstående to opgaver med tilhørende 

mål for KVINFOs virksomhed i rammeaftaleperioden 2009-2012: 

 

1. KVINFOs opgaver er at formidle forskning og viden om køn, ligestilling og etnicitet, og målene er:  

 

a. at udvikle kvinfo.dk’s position som det mest læste, faglige site om køn og ligestilling i Danmark 

gennem innovative og vidensbaserede webprojekter 

b. at styrke formidlingen af den kvindehistoriske kulturarv 

c. at styrke kendskabet til og brugen af institutionens fysiske og digitale bibliotek ved bl.a. at etablere 

tættere forbindelse til og samarbejde med uddannelses- og forskningssektoren. 

d. at KVINFO altid er en attraktiv samarbejdspartner for institutioner, der arbejder med køn, ligestil-

ling og etnicitet 

 

2. KVINFOs opgaver er at udvikle og facilitere ligestillingsprocesser og ligestillingsværktøjer, og målet er: 

 

a. at udvikle det internationale og nationale samarbejde om ligestillingsprocesser og – værktøjer gen-

nem vidensformidlings - og erfaringsudvekslingsprojekter og dermed styrke KVINFO som vi-

denscenter og forskningsbibliotek 

 

Institution 

KVINFO, Center for Information om Kvinde- og Kønsforskning 

Christians Brygge 3 

1219 København K 

Telefon: 33 13 50 88 

Bibliotek: 50 76 33 84 

E-mail: kvinfo@kvinfo.dk 

Cvr.nr.: 12919247 

EANnr.: 5798009814371 

 

Direktion 

Direktør Elisabeth Møller Jensen 

 

Revision 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
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Den uafhængige revisors erklæringer 

Til bestyrelsen for KVINFO 

Påtegning på årsregnskabet 

Vi har revideret årsregnskabet for KVINFO for perioden 1. januar til 31. december 2012, der omfatter anvendt 

regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter Kulturministeriets be-

kendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af drifts-

tilskud fra Kulturministeriet. 

 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 

med regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som le-

delsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af 

regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. 

 

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse 

med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

 

Revisors ansvar 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revi-

sionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisor-

lovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010. Dette kræver at 

vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om års-

regnskabet er uden væsentlig fejlinformation. 

 

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i års-

regnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væ-

sentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 

overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for KVINFOs udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvi-

sende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, 

men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af KVINFOs interne kontrol. En revision omfatter end-

videre vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn 

er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.  

 

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der 

understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevil-

linger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
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Den uafhængige revisors erklæringer 

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklu-

sion. 

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

 

Konklusion 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finan-

sielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 

31. december 2012 i overensstemmelse med regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen. Det er ligeledes vores 

opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er 

omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med 

indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Vi har i henhold til regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke fore-

taget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores 

opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 

 

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen  

Institutionen har i overensstemmelse med § 11 i bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for 

modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 

2012 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2012. Resultatbudgettet har, som det også frem-

går af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. 

 

København, den 19. april 2013 

 

Deloitte 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

 

 

Søren Jensen 

statsautoriseret revisor 
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Ledelsesberetning 

De helt centrale opgaver for KVINFO i 2012 har været at fastholde og udvikle sin position som formidler af 

Forskningsbaseret viden om køn, ligestilling og mangfoldighed.  

 

KVINFO har i 2012 arbejdet målrettet for at udvide sit mentornetværk på trods af faldende bevillinger, og åb-

net døre for mennesker med anden etnisk baggrund end dansk til arbejdsmarkedet i det danske samfund. Ved 

udgangen af 2012 er mere end 3.000 mentorpar (mentor-mentee) matchet i den periode KVINFOs mentornet-

værk har eksisteret, der har været centrale formidlingsinitiativer i gang i forbindelse med fejringen af Mentor-

netværkets 10-års jubilæum med nye webværktøjer og informationsmaterialer. Mentornetværket er præsenteret 

på Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa. Endelig har KVINFO etableret et nyt mentorprojekt 

for unge mænd og kvinder i København. 

 

KVINFO har i 2012 udviklet sine aktiviteter i MENA-regionen gennem markante aftaler med Udenrigsmini-

steriet og en lang række projekter og samarbejdsaftaler med partnere i Mellemøsten og Nordafrika, for at styr-

ke kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene. Der arbejdes samtidig på at styrke den dansk-arabiske 

debat og dialog gennem løbende fokus på partnerskabsudvikling og gennem KVINFOs website Womendia-

logue.org på engelsk, arabisk og dansk.  I 2012 blev KVINFO optaget i netværket Euro-Mediterranean Human 

Rights Network (EMHRN), som favner 30 lande og 80 menneskerettigheds-organisationer i Europa og Mid-

delhavsområdet. 

 

Indsatsen inden for både bibliotek og formidling er fortsat gennem 2012 med rådgivning og informationssøg-

ning for uddannelsessøgende, forskere, medier og biblioteksbrugere. Fyrtårnet i 2012 er Nordisk Kvindelittera-

turhistorie online, en tresproget webudgave på dansk, svensk og engelsk. Efterspørgslen efter KVINFOs tradi-

tionelle medier som bøger på biblioteket er stabil, og der er en fortsat stor interesse for KVINFOs digitale res-

sourcer, vidensformidling, informationsøgning og -rådgivning. 

 

Disse og andre faglige aktiviteter i 2012, som der nærmere redegøres for under KVINFOs virksomhedområder 

nedenfor, tager udgangspunkt i KVINFOs vedtægter samt de målsætninger m.m. der er aftalt med Kultursty-

relsen i rammeaftalen og gennem projektaftaler med Udenrigsministeriet, Social- og Integrationsministeriet 

samt andre tilskudsydere. KVINFOs aktiviteter i 2012 har inden for sit felt bidraget til forandring og udvikling 

i samfundet og givet inspiration til en informeret national og international debat og dialog, der fremme forstå-

elsen og støtter de demokratiske processer i forhold til køn og mangfoldighed.  Dermed løfter KVINFO også 

på en tilfredsstillende måde de opgaver, der er stillet i vedtægterne og i rammenaftalen med Kulturstyrelsen om 

at formidle forskning og viden om køn, ligestilling og etnicitet samt udvikle og facilitere ligestillingsprocesser 

og ligestillingsværktøjer. Dette gælder også virksomheden inden for de aftaler, der er med Udenrigsministeriet, 

Social- og Integrationsministeriet samt andre tilskudsydere. Derfor vurderes KVINFOs samlede faglige og 

økonomiske resultat som tilfredsstillende for 2012, se nedenfor. 
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KVINFO 2012, årets økonomiske resultat 

KVINFOs økonomiske resultat for 2012 vurderes som tilfredsstillende. Samlet set er det økonomiske resultat i 

2012 udtryk for et større aktivitets-, indtægts- og omkostningsniveau end forventet. 

 

KVINFO havde indtægter på i alt 32,8 mio. kr., kommende fra bl.a. Kulturstyrelsen, Udenrigsministeriet, So-

cial- og Integrationsministeriet, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond, Egmont Fonden, 

Riksbankens Jubileumsfond, Oak Foundation Denmark, TrygFonden, Bikubenfonden, Inst. for Flerpartisamar-

bejde, FrauenBibliotek Saarbrücken, Miss Zamila Bunglawala, Qatar og The European Women's Lobby. 

 

KVINFOs omkostninger udgjorde i 2012 33,4 mio.kr, heraf 14,9 mio. kr. til løn, 18,5 mio. kr. til øvrig drift. 

KVINFO anvendte i 2012 forholdsmæssigt sine ressourcer til: 

 13% til Biblioteks- og formidlingsvirksomhed 

 56% til aktiviteter i Mellemøsten og Nordafrika 

 17% til Mentoraktiviteter 

 14% til Fællesfunktioner 

 

I budgettet for 2012 var der budgetteret med 31,7 mio. kr., heraf 14,9 mio. kr. til løn, 16,8 mio. kr. til øvrig 

drift. 

 

KVINFOs resultatopgørelse for 2012 udviser et underskud på 0,7 mio. kr., og en forskel på budget og regnskab 

på 1,7 mio. kr. som følge af større aktiviteter. 

 

Driftsresultatet i 2012 dækkes af KVINFOs frie egenkapital, der dermed reduceres fra 1,3 mio. kr. primo 2012 

til 0,6 mio. kr. ultimo 2012. KVINFO forventer i 2013 en balance mellem indtægter og udgifter og en uændret 

egenkapital ultimo 2013. 

 

Biblioteks- og formidlingsvirksomhed  

KVINFOs formidling af viden og information om køn og ligestilling over for en bredt interesseret offentlighed 

er en helt central aktivitet. Opgaven løses især via kvinfo.dk, bibliotekets websites og en række andre subsites, 

de sociale medier og regelmæssig udsendelse af nyhedsbreve, men også de mange forskelligartede arrange-

menter bidrager i høj grad til, at KVINFO når meget bredt ud blandt alle målgrupperne. 

 

KVINFO og KVINFOs aktiviteter har fået stor pressedækning i de danske medier i 2012. KVINFO har ifølge 

INFOMEDIA været nævnt i 376 artikler i danske medier.  Ikke mindst i forbindelse med Mentornetværkets 

10-års jubilæum var der er massiv og positiv dækning i både de trykte og elektroniske medier og såvel de 

landsdækkende som de regionale medier. Også KVINFOs direktør er portrætteret i store featureartikler i Jyl-

landsPosten og Nordjyske.  

 

KVINFO har været inddraget i den danske debat om ligestillingspolitik, hvor fronterne især i de sociale medier 

har været trukket skarpt op. På webmediet 180grader blev der ligefrem fremsat fysiske trusler mod KVINFO 

og KVINFOs medarbejder. Det førte til en politianmeldelse, og skribenten er senere ved retten blevet dømt for 
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trusler. KVINFO har også set sig nødsaget til at indbringe en klage i Pressenævnet over en graverende fejlcite-

ring i Berlingske Tidende. Pressenævnet gav KVINFO ret i klagen.       

 

I de internationale medier er det Mentornetværket og KVINFOs aktiviteter i Mellemøsten og Nordafrika der 

især har fået omtale. Mentornetværket har bl.a. været i spanske og canadiske medier ligesom OSCE, Organisa-

tionen for Fred og Sikkerhed i Europa, har bragt flere artikler om Mentornetværket i sit magasin.  

 

I juni 2012 præsenterede KVINFO et nyt logo, der skal  understrege, at KVINFO i sit arbejde fokuserer på 

begge køn. Logoet forklarer, at KVINFO står for Køn, Viden, Information og Forskning. Samtidig fik kvin-

fo.dk en ny forside og en ny sektion til nyheder om KVINFOs mange aktiviteter. Der er på KVINFOs hjem-

meside i 2012 sat spotlys på tre emner, der har præget den offentlige debat: Køn og pension, Kvinder og ledel-

se (kvoter) og Mænd og ligestilling. De tre temaer præsenterer den nyeste forskning og ridser de forskellige 

holdninger til tematikkerne op. Endelig arbejdes der målrettet med presseindsatser omkring aktuelle emner, 

begivenheder og arrangementer. 

 

KVINFOs hjemmeside havde 344.761 unikke besøg i 2012, hvilket er ca. 2%  højere end de 339.089 i 2011. 

Antallet af sidevisninger er faldet med 4% fra 1.226.604 i 2011 til 1.173.047 i 2012. Der kan derudover kon-

stateres en stigende positiv medfølgende interesse på Facebook, hvor Kvinfo. dk nu har 1.600 ’Likes’ mod 986 

i 2011. 

 

Samlet er der også en lille stigning på 1% i antallet af abonnementer på KVINFOs tre nyhedsbreve; KVINFOs 

Webmagasin, KVINFOs Women Dialogue og KVINFO Nyt. Antallet af abonnementer er samlet steget fra 

9.792 i 2011 til 9.897 i 2012. 

 

KVINFOs Webmagasin har haft en stigning på 4% i antallet af abonnementer fra 2.392 i 2011 til 2.489 i 2012. 

KVINFOs Webmagasin har i 2012 publiceret 77 egen-producerede artikler og 179 nyhedsartikler, der refererer 

internationale mediers dækning af kønsforskning, debatter og nye tiltag.  Mange af de egen-producerede artik-

ler har været med til at generere fokus og debat om køn og ligestilling generelt. KVINFOs Webmagasin er ble-

vet nævnt i alt fra Politiken, Information, Metroexpres over til U-landsnyt, 180 grader og Modkraft og bliver 

dermed anvendt af mange forskellige aktører med vidt forskellig dagsorden og politisk observans. 

 

KVINFOs WoMen Dialogue har i 2012 publiceret 24 egen-producerede artikler, der især relaterer sig til 

KVINFOs MENA-aktiviteter. Antallet af abonnenter på nyhedsbreve er KVINFOs Women Dialogue steg med 

31% abonnementer fra 629 i 2011 til 827 i 2012. Antallet af abonnenter er faldet på KVINFO Nyt med 3% fra 

6.771 i 2011 til 6.581 i 2012.  

 

KVINFO’s bibliotek er et landsdækkende videnscenter og forskningsbibliotek for køn, ligestilling og etnicitet. 

Bibliotekets hjemmeside, der er en del af kvinfo.dk, har haft 236.455 sidevisninger, hvilket er en anelse mere 

end i 2011 på (1%), hvor der var 233.703.  
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Bibliotekets fysiske samling udgjorde ved udgangen af 2012 28.822 bøger, seriepublikationer og dokumenter i 

fysisk form, der var en tilgang på 490 enheder i 2012. Desuden er der adgang til cirka 111 trykte og 46 forsk-

ningstidsskrifter i elektronisk format fra bibliotekets arbejdsstationer. 

 

KVINFOs fysiske bibliotek er åbent for alle og havde i 2012 1.993 besøgende, hvilket er 27% færre end sidste 

år, fordelt på 26 åbningstimer om ugen (dog har biblioteket lukket i uge 28-29-30-31).  

 

Udover lånerbetjening på selve biblioteket besvarer bibliotekets personale en lang række henvendelser fra bru-

gere på e-mail og telefon – f.eks. via spørgetjenesten Spørg KVINFO. Henvendelserne kommer fra et meget 

bredt udsnit af befolkningen, heriblandt forskere, skoleelever, studerende og journalister. 

 

Det samlede udlånstal for bibliotekets materialer i 2012 var 8.718 udlån (inkl. fornyelser og interurbanudlån), 

hvilket er 8% lavere end sidste år. Dette fald skyldes dog omlægning af KVINFOs bibliotekssystem i decem-

ber 2012, derfor er der ingen registreringer for denne måned og antallet af udlån er derfor mindre end i 2011.  I 

2012 var der registreret 693 individuelle lånere i bibliotekets lånerdatabase, det samme som i 2011.  

 

I tilknytning til biblioteket rummer KVINFO’s ekspertdatabase, der er en del af kvinfo.dk, nu oplysninger på 

ca. 1100 kvindelige eksperter inden for diverse fagområder, der var 171.937 sidevisninger på denne database i 

2012. Desuden tilbyder biblioteket online adgang til Dansk Kvindebiografisk Leksikon og en række tidsskrif-

ter i fuld tekst fra perioden 1885-1920 (f.eks. Kvinden og Samfundet og Kvindebladet) som KVINFO selv har 

digitaliseret og emneindekseret. Benyttelse af KVINFOs Dansk Kvindebiografisk Leksikon og tidsskrifter i 

fuld tekst udgjorde i 2012 hhv. 111.698 og 2.477 sidevisninger. 

 

Som nævnt lancerede KVINFO i marts 2012 i samarbejde med KVINSAM i Gøteborg under stor opmærk-

somhed Nordisk Kvindelitteraturhistorie på nettet. Sitet bygger på 5-bindsværket af samme navn og præsente-

rer over 800 kvindelige nordiske forfatterskaber, der spænder over 1.000 års litteraturhistorie. Sitet er støtte fi-

nansielt af A.P. Møller & hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formaal og Riksbankens Jubi-

leumsfond, Sverige, og det blev nomineret til den prestigefulde Danish Design Award 2012. Gennem det tre-

årige udviklingsarbejde har projektet været forankret på KVINFO, som ejer og er ansvarlig for den danske og 

engelske version af sitet. Benyttelsen af dette værk på nettet var siden marts 2012 på 59.300 unikke besøg og 

171.210 sidevisningen. 

 

KVINFOs Mentornetværk relancerede i september sit website. Hovedformålet har først og fremmest været at 

udvikle websitet til en platform, som effektivit kan understøtte det enkelte mentorforløb og markedsføre men-

torordningen over for potentielle mentorer og mentees. Derudover henvender websitet sig til organisationer, 

samarbejdspartnere og andre, som ønsker at lære af KVINFOs mentornetværks erfaringer og opbygge egne 

velfungerende mentorprogrammer. Relancering er gennemført med støtte fra TRYG Fonden og Bikubenfon-

den.  
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”Kvindekilder” tegner et historisk rids af diverse perioder, der har betydning for kvindebevægelsen – i både 

billeder og tekst og henviser til relevante materialer og dokumenter, som kan bruges i den videre søgning for 

information og viden. ”Kvindekilder” er en del af Kvinfo.dk og benyttelsen var i 2012 74.712 sidevisninger. 

 

Af markante arrangementer som KVINFO har stået for i 2012 skal især nævnes, at KVINFO i samarbejde med 

Det Kongelige Bibliotek 8. marts 2012 fejrede den internationale kvindedag. Det skete med lanceringen af 

websitet Nordisk Kvindelitteraturhistorie i Den Sorte Diamant på Det Kongelige Bibliotek med en totalt ud-

solgt sal med mere end 485 solgte billetter. Hovedtaler var kulturminister Uffe Elbæk. Desuden afholdte 

KVINFO konferencen ”Women in a Changing Middle East and North Africa - Facing Challenges and Seizing 

Opportunities” med deltagelse af bl.a. udenrigsminister Villy Søvndal og nobelprismodtager Tawakkul Kar-

man. Danske og internationale eksperter og aktører fra regionen analyserede situationen og diskuterede mulig-

heder og udfordringer efter revolutionerne. I forbindelse med konferencen samlede KVINFO mere end 80 

samarbejdspartnere fra regionen og fra Danmark.  

 

6. december afholdt KVINFO arrangementet ”Far efter skilsmissen” med den norske sociolog og forsker Knut 

Oftung, hvor forskeren Steen Baagøe Nielsen var moderator. Arrangementet var velbesøgt og hovedparten af 

de deltagende var mænd. KVINFO afholdt 29 deciderede biblioteksarrangementer og udstillinger i 2012 i bib-

lioteket med bl.a. fokus på den nyeste forskning inden for køn og mangfoldighed, studiekredsmøder og debat-

arrangementer.  

 

Mentoraktiviteter 

KVINFOs Mentornetværk matcher kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund med kvinder, som er akti-

ve i det danske samfund. Det har KVINFO gjort i 10 år med banebrydende resultater. Det har bl.a. bragt kvin-

derne ud på arbejdsmarkedet, de har gennemført uddannelser og de har opbygget netværk og er blevet integre-

rede i det danske samfund. KVINFOs Mentornetværk startede som pilotprojekt i 2002. I dag – 10 år senere – 

er der gennemført mere end 3.000 vellykkede mentorforløb, og mentornetværket er et utal af gange blevet 

fremhævet som best practice i internationale institutioner som OSCD, ILO og EU, og er hædret med blandt an-

det Integrationsprisen fra det danske Integrationsministerium. 

 

Fokus har i de første år været at matche kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund med kvinder, som er 

aktive i det danske samfund. Men siden januar 2012 er unge mænd mellem 16 og 24 år med anden etnisk bag-

grund også omfattet. 

2.600 kvinder med solid forankring i det danske samfund har været tilknyttet som mentorer og 

3.500 kvinder fra 140 forskellige lande har været tilknyttet som mentees. 

I alt har mere end 3.000 par været matchet. 

I januar 2013 er de 10 mest repræsenterede oprindelseslande for mentees Irak, Rusland, Polen, Iran, Litauen, 

Brasilien, Somalia, Ukraine, Pakistan og Indien. 

 

Mentorprojektet har først og fremmest åbnet døre til arbejdsmarkedet og vist veje ind i det danske samfund for 

kvinder og unge mænd med indvandrer- eller flygtningebaggrund. En aktuel midtvejsevaluering fra februar 

2013 fra Oxford Research, finansieret af Social- og Integrationsministeriet, oplyser, at: I løbet af 2012 (1/6-
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2010- 1/10-2012, KVINFO) har der været 1893 brugere (mentees) og 1583 frivillige (mentorer), der har været 

aktive i mentornetværket. Derudover har KVINFOs mentornetværk pr.1. november yderligere 2121 (Net-

værksdeltagere, KVINFO)…, der tilbydes at deltage i arrangementer og lign… Der er pr. 1. november i alt 

402 aktive mentorpar, heraf er 279 blevet matchet i 2012…KVINFOs bevilling fra satspuljen er faldet fra 5 

millioner kr. årligt i 2010 og 2011 til 4 millioner kr. årligt i årene 2012 og 2013. Dermed har KVINFO været i 

stand til at fastholde omtrent samme aktivitetsniveau med færre midler. 

 

Desuden inddrager midtvejsrapporten resultaterne fra surveyundersøgelse af aktive mentees, hvor resultaterne 

viser, at: 

 

 74% oplever, at de har fået større selvtillid 

 53% oplever, at de har fået nye venner/et større netværk 

 55% oplever, at de er blevet bedre til dansk 

 55% oplever, at de klarer sig bedre på deres uddannelse 

 61% oplever, at de har fået bedre mulighed for at tage/færdiggøre en uddannelse 

 29% oplever , at de har fået bedre mulighed for at få et arbejde med løn 

 66% oplever, at de har fået lyst til at være med i andre foreninger 

 45% oplever, at de har fået bedre mulighed for at støtte sit barn/sine børn i skolen 

 72% har fået en større viden om Danmark og det danske samfund 

 

KVINFO har inden for de seneste år i samarbejde med internationale organisationer og institutioner eksporte-

ret metoden og værktøjerne til mere end 20 lande. Blandt partnerne er OSCE, Organisationen for Fred og Sik-

kerhed i Europa, EU-Parlamentet, Europeans Women’s Lobby, DIPD, the Danish Institute for Parties and De-

mocracy og det amerikansk baserede Open Society Foundation. 

 

Aktiviteter i Mellemøsten og Nordafrika 

I februar 2012 underskrev KVINFO en toårig programaftale på 34,8 millioner kr. med Udenrigsministeriet. Af-

talen er gældende for 2012 og 2013. Desuden har KVINFO stadig aktiviteter som følge af tidligere indgåede 

aftaler med Udenrigsministeriet, hvor der i 2012, stadig var syv andre aftaler, der skulle afrapporteres på, med 

en række bilaterale projekter i Marokko, Jordan, Tunesien og Egypten. En del af disse projekter bliver først af-

sluttet ved udgangen af 2013.  

 

MENA-aktiviteterne har i 2012 været centreret om tre mål: 

 

1. At forbedre kvinders adgang til deres rettigheder og øge deres aktive samfundsdeltagelse og dermed øge 

ligestilling mellem kønnene i Mellemøsten og Nordafrika, og i tilknytning hertil øge dialog og samarbejde 

mellem Danmark og Mellemøsten og Nordafrika. 

Der er i 2012 gennemført projekter for i alt 11 mio. kr. inden for de tematiske områder: kvinders politiske 

deltagelse, kvinders økonomiske deltagelse, kønsbaseret vold og kønsforskning og dokumentation. Inden 
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for denne ramme er der givet 58 bevillinger til 46 forskellige projektpartnere i Mellemøsten, Nordafrika og 

Danmark. Derudover har KVINFO stået for gennemførelsen af 11 aktivitetsmæssige indsatser samt vare-

taget løbende projektudvikling, ledelse og –monitorering samt gennemført 9 projektrejser til bl.a. Tune-

sien, Jordan, Marokko, Egypten, Yemen og Libanon.   

 

2. Opnå partnerskabskonsolidering og -udvikling for at sikre optimal implementering af den nye programaf-

tale for 2012-2013. Gennemføre partnerskabskonference med deltagelse af mindst 50 partnerorganisatio-

ner og mindst 80 repræsentanter. 

KVINFOs partnerskabskonference ’’Women in a Changing Middle East and North Africa – Facing Chal-

lenges and Seizing Opportunities’’ gennemførtes i april 2012 med deltagelse af 59 partnerorgnisationer og 

105 repræsentanter fra hele MENA regionen og Danmark. På konferencens første dag, som også var åben 

for offentligheden, deltog flere end 450 personer, herunder også modtager af Nobels fredspris og kvinde-

rettighedsaktivist Tawakkul Karman fra Yemen samt den danske udenrigsminister, der holdt indlednings-

talen. Konferencen fik stor pressedækning i danske medier, både trykte og elektroniske. For eksempel 

sendte radiostationen 24syv direkte fra konferencen i sit to timer lange udenrigspolitiske program, og 

Tawakkul Karman var hovedgæst i DR2s Deadline. 

 

3. Færdigimplementering og dermed opnåelse af programmål i tre landeprogrammer med; Kapacitetsopbyg-

ning af Bibliotek og dokumentationscenter på Sana’a universitetet i Yemen, øge kvinders politiske delta-

gelse i Jordan, øge kvinders politiske deltagelse og aktive samfundsdeltages i Tunesien og Egypten.  

Alle tre landeprogrammer er afsluttet i 2012 med modtagelse af narrative og økonomiske rapporteringer 

fra partnerne med opfyldelse af mål. Et landeprogram er revideret af KVINFOs revisor (de sidste to fær-

digrevideres i 2013).  

 

4. Desuden skal det nævnes, at KVINFO i 2012 har haft flere ambassadører fra MENA landene på besøg. 

KVINFO har haft foretræde for Folketingets Udenrigsudvalg, hvor situationen i MENA regionen og pro-

gramaktiviteterne blev drøftet. MENA afdelingen har også været oplægsholder ved Udenrigsministeriets 

seminar "Netværks- og introduktionsseminar for danske eksperter sekunderet til EU" for deres nye MENA 

medarbejdere, DAI koordinatorer, tekniske rådgivere og nye EU-sekunderede.  KVINFO holdt også oplæg 

ved årsmødet i det danske MENA Netværket.  

 

Som en del af det tematiske område ’Kvinder i Politik’ udviklede KVINFO i 2012 et samarbejde med det Dan-

ske Institut for Flerpartistøtte (DIPD) og har produceret et baggrundsnotat om de danske erfaringer med lige-

stilling og kvinders indtog i politik. Notatet blev brugt i forbindelse med en større konference ’Women in Poli-

tics’, som blev holdt på Christiansborg i september 2012, hvor to af KVINFOs partnere fra Tunesien og Jordan 

deltog som talere og oplægsholdere.  
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Endelig kan det nævnes, at KVINFOs MENA-aktiviteter i 2012 har omfattet: 

 

 Undervisning af marokkanske dommere i konflikthåndtering i samarbejde med Statsforvaltningen. 

 Sikret at Retshjælpen i Rabat, Marokko har kunnet yde gratis juridisk rådgivning til 702 borgere i byen. 73 

procent af disse var kvinder.  

 Styrket jordanske kvinders muligheder for og lyst til at arbejde politisk, blandt andet ved at holde et semi-

nar for jordanske og danske kvindelige kommunalpolitikere. En af KVINFOs partnerorganisationer i Jor-

dan, Jordanian Women’s Union og deres koalition af jordanske civilsamfundsorganisationer, har formået 

at påvirke arbejdet med landets nye valglov, sådan at den er blevet mere inkluderende i forhold til kvinder. 

 Holdt konferencen ”Feminism and Islamic Perspectives: New Horizons of Knowledge and Reform” i Cai-

ro, Egypten sammen med organisationen Women and Memory Forum. Her mødtes forskere fra MENA re-

gionen og Danmark og diskuterede kvinders ligestilling og islam. Konferencen bliver fulgt op med en 

bogudgivelse i 2013. 

 Støttet forskningsbiblioteket i køn og udviklingsstudier på Sana Universitet i Yemen, så det nu kan stille 

relevant forskningslitteratur til rådighed og er i stand til at bistå studerende og andre brugere.   

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsregnskabet er udarbejdet efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om øko-

nomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, herunder følgende ho-

vedprincipper: 

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.  

 

Årsrapporten er aflagt i danske kroner. 

 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige øko-

nomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når institutionen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller fak-

tisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtel-

sens værdi kan måles pålideligt. 

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be-

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten af-

lægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.   

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de be-

løb, der vedrører regnskabsåret. 

 

Resultatopgørelsen 

Indtægtskriterium 

Modtagne formålsbestemte midler bogføres som gæld. Formålsbestemte midler indtægtsføres i takt med, at der 

afholdes tilskudsberettigede omkostninger til de konkrete aktiviteter.  

 

Ikke formålsbestemte midler indtægtsføres, når indbetalingerne modtages. 

 

Finansielle poster 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.  
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Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

 

Ombygning af lejede lokaler 5 år 

Inventar 5 år 

Edb-udstyr 4 år 

 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæs-

sige værdi. 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender er opført til pålydende værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede 

tab. 

 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende 

regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. 

 

Bogsamling/grundkapital 

KVINFO's bogsamling er indregnet med en af ledelsen skønnet værdi på 200.000 kr.  
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Resultatopgørelse for 2012 

   Budget 

   (Ej revideret) 

  2012 2012 2011 

 Note kr. t.kr. t.kr.  ____ ___________ _______ _______ 

Ordinær driftsbevilling 1 6.769.000  6.774 6.754 

Mentoraktiviteter 2 5.942.222 4.660 5.794 

Aktiviteter i Mellemøst og Nordafrika 3 18.986.936 17.499 16.589 

Biblioteks- og formidlingsvirksomhed 4 930.150 2.833 2.856 

Andre indtægter 6  0 170  ___________ _______ _______ 

Indtægter i alt  32.775.128 31.766 32.163   ___________ _______ _______ 

 

Lønomkostninger 7 14.857.715 14.937 14.199 

Arbejdsgiveromkostninger  175.394 300 280 

Kompetenceudvikling  184.899 400 139 

Personaleomkostninger  292.240 200 152 

Lokaleomkostninger  516.249 611 705 

It-drift og udvikling  316.132 51 194 

Web-projekter og udvikling  271.234 811 224 

Drift i øvrigt   1.787.413  1.049   1.040 

Projektomkostninger Forum  210.392 200 196 

Projektomkostninger, Biblioteks- og formidlingsvirksomhed  264.532 401 1.156 

Biblioteks- og formidlingsvirksomhed  5 452.866 0 377 

Mentoraktiviteter  1.322.164 1.675 1.031 

Aktiviteter i Mellemøst og Nordafrika  12.661.059 11.000 11.290 

Afskrivninger 8  108.816 102 67   ___________ _______ _______ 

Omkostninger i alt  33.421.105 31.737 31.050   ___________ _______ _______ 

 

Ordinært resultat før finansielle poster   -645.977 29 1.113 

 

Renter  -25.436 -29 -8   ___________ _______ _______ 

Årets resultat  -671.413 0 1.105 
  ___________ _______ _______   ___________ _______ _______ 
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Balance pr. 31.12.2012 

  2012 2011 

 Note kr. t.kr.  ____ ___________ _______ 

Bogsamling  200.000 200 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  166.516 275  ___________ _______ 

Materielle anlægsaktiver 9 366.516 475  ___________ _______ 

 

Anlægsaktiver  366.516 475  ___________ _______ 

 

Mellemregning med samarbejdspartnere 10 6.560.694 5.721 

Andre tilgodehavender  677.762 350 

Periodeafgrænsningsposter, DIACOP  2.382.853 0 

Periodeafgrænsningsposter, Mentornetværk  0 3.500 

Periodeafgrænsningsposter i øvrigt  178.221 0  ___________ _______ 

Tilgodehavender  9.799.530 9.571  ___________ _______ 

 

Likvide beholdninger  11 8.684.263 23.925  ___________ _______ 

 

Omsætningsaktiver  18.483.793 33.496  ___________ _______ 

 

Aktiver  18.850.309 33.971  ___________ _______  ___________ _______ 
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Balance pr. 31.12.2012 

  2012 2011 

 Note kr. t.kr.  ____ ___________ _______ 

Fri egenkapital 12  1.320 

Henlæggelser 12 0 905 

Bogsamling værdiansat til   200.000 200  ___________ _______ 

Egenkapital   848.567 2.425  ___________ _______ 

 

Bankgæld  110.522 787 

Ikke anvendte formålsbestemte tilskud 13 12.733.961 27.147 

Feriepengeforpligtelse  1.985.380 1.952 

Mellemregning, Danske Kvinders Fotoarkiv  240.860 221 

Skyldige omkostninger  1.115.997 1.281 

Skyldige renter UM  40.376 101 

Skyldig lønafregning, feriepenge og ATP  76.146 57 

Periodeafgrænsningsposter  1.698.500 0  ___________ _______ 

Kortfristede gældsforpligtelser  18.001.742 31.546  ___________ _______ 

 

Passiver  18.850.309 33.971  ___________ _______  ___________ _______ 

 

 

Andre noter 14 
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Noter 

 2012 2011 

 kr. t.kr.  ___________ _______ 

1. Ordinær driftsbevilling fra Kulturstyrelsen 

Ordinær driftsbevilling, januar-marts 1.693.500 1.694 

Ordinær driftsbevilling, april-december 5.095.500 5.080 

Overført til senere anvendelse, fotoarkiv -20.000 -20  ___________ _______ 

 6.769.000 6.754  ___________ _______ 
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Noter 

2. Mentoraktiviteter  

 

 Bevilling 

kr.  

Bevilget 

pr. 31.12.2012 

kr. 

Rest bevilling 

kr. 

Anvendt før  

2012 

Anvendt 2012 

lønsum 

kr. 

Anvendt 2012 

projektomk. 

kr. 

Anvendt 2012 

adm.bidrag, 

frikøb  

kr. 

Anvendt 2012 

i alt 

kr. 

Rest af udbe-

talt 31.12.2012 

kr. 

Mentornetværket 

   

 

     Ministeriet for Flygtninge, indvandrere og 

integration Satspuljemidler 2011-2013 13.000.000  9.000.000   4.000.000 4.696.020 3.429.560 139.996 561.000  4.130.556  173.424 

 

Projekt "Min egen vej" 

   

 

     Egmont Fonden, bevillingsperiode: 2010-

2012 2.400.000  2.400.000  0  1.644.973 584.479  118.339  62.446  765.264  -10.237 

 

683.000 400.000 283.000 0 141.882 29.663 37.500 209.045 

 

Projekt ”AMS / E-Mentoring” 

Arbejdsmarkedsstyrelsen 190.955 

 

Projekt "Mentorworld" 

OAK, Inst. for Flerpartisamarbejde, Frau-

enBibliotek Saarbrücken, Qatar Miss 

Zamila Bunglawala, EWL, bevillingsperi-

ode 2012 617.254 617.254 0 0 78.100 109.613 0 187.713 429.541 

 

Projekt "INFO MAT" 

TRYG / Bikubefonden, bevillingsperiode: 

2012 623.500 623.500 0 0 254.016 404.614 0 658.630 -35.130 

Reguleringer        -8.986  

    

 

     I alt 17.323.754  13.040.754 4.283.000  6.340.993 4.488.037 802.225  660.946  5.942.222  748.553 
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Noter 
         

3. Aktiviteter i Mellemøst og Nordafrika 
         Bevillingsgiver: Udenrigsministeriet, Det Arabiske Initiativ 

        

 

Bevilling 

kr. 

Udbetalt 

31.12.2012 

kr. 

Rest bevilling 

kr. 

Anvendt før 

2012 

Anvendt 2012 

lønsum  

kr. 

Anvendt 2012 

projektomk. 

kr. 

Anvendt 2012 

adm.bidrag, 

frikøb 

kr. 

Anvendt 2012 

i alt  

kr. 

Rest af udbe-

talt 31.12.2012 

kr. 

Igangværende projekter:          

Strengthening Women's Rights and Access to 

Justice in the Moroccan Legal System 

bevillingsperiode 2009-2012  9.603.333   9.603.333   0  4.843.027   525.017  1.264.395  125.259   1.914.671  2.845.635  

Køn og Kvinderettigheder: Dansk-Arabisk 

Dialog og Samarbejdsprogram (fase II) bevil-

lingsperiode 2009-2011  15.671.492   15.671.492   0  9.592.590 456.616 3.013.813  242.930   3.713.359   2.365.543  

Women Economic Decisionmaking and Lead-

ership bevillingsperiode 2011 6.899.604 6.899.604 0 2.008.385 587.927 1.417.706 140.394 2.146.027 2.745.192 

Styrkelse af Kvinders økonomiske deltagelse 

og lederskab i Jordan bevillingsperiode 2011-

2012 2.485.864 2.485.864 0 128.498 363.706 875.436 86.740 1.325.882 1.031.484 

Dialog og samarbejde om køn og kvinders 

rettigheder bevillingsperiode 2012-2014 33.790.000 3.000.000 30.790.000 0 3.093.626 1.937.078 352.149 5.382.853 -2.382.853 

I alt 68.450.293 37.660.293 30.790.000 16.572.500 5.026.892 8.508.428 947.472 14.482.792 6.605.001 
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         3. Aktiviteter i Mellemøst og Nordafrika - fortsat 

         

 

Bevilling 

kr. 

Udbetalt 

31.12.2012 

kr. 

Rest bevilling 

kr. 

Anvendt før 

2012 

Anvendt 

2012 lønsum  

kr. 

Anvendt 

2012 pro-

jektomk. 

kr. 

Anvendt 

2012 

adm.bidrag, 

frikøb 

kr. 

Anvendt 

2012 

i alt  

kr. 

Rest af udbe-

talt 

31.12.2012 

kr. 

Afsluttede projekter:          

Engendering the Public Sphere, Jordan bevil-

lingsperiode 2006-2009 (forlænget til 2010)  9.600.000   9.600.000    0  7.600.278    4.198  680.091   51.824  736.113    1.263.609  

For meget sendt til korrektion         2.000 

Uforbrugte midler fra Pilotprojekt afsluttet 2007 

videreført til Engendering 43.881  43.881   0 0  0  0 0 0 43.881  

Samarbejde med Biblioteks- og Dokumenta-

tionscentret for Køn og Udvikling på Sana'a 

universitet bevillingsperiode 2009-2011 2.504.731   2.504.731  0  1.988.307  76.056 425.722   14.656   516.424 0  

Kvinders Politiske Deltagelse i Jordan bevil-

lingsperiode 2010-2012 5.804.921 5.804.921 0 2.660.791 692.998 1.377.621 144.943 2.215.562 928.568 

Kvinders politiske deltagelse og aktive med-

borgerskab, Tunesien og Egypten efter janu-

ar 2011 – et pilotprojekt bevillingsperiode 

2011-2012 1.964.159 1.964.159 0 782.481 315.297 652.969 67.779 1.036.045 145.633 

I alt afsluttede projekter 19.917.692 19.917.692 0 13.031.857 1.088.549 3.136.403 279.202 4.504.144 2.383.691 

          

Mellemøst og Nordafrika i alt 88.367.985 57.577.985 30.790.000 29.604.357 6.115.441 11.644.831 1.226.674 18.986.936 8.988.692 
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4. Biblioteks- og formidlingsvirksomhed  

 

Bevilling 

kr. 

Udbetalt per 

31.12.2012 

kr. 

Rest bevil-

ling 

kr. 

Anvendt før 

2012 

Anvendt 

2012 

lønsum 

kr. 

Anvendt 

2012 

projektom-

kostn. 

kr. 

Anvendt 

2012 

adm.bidrag, 

frikøb 

kr. 

Anvendt i alt 

2012 

kr. 

Rest af udbe-

talt 

31.12.2012 

kr. 

Nordisk Kvindelitteratur på nettet 

         Riksbanken, Göteborg Universitet *) 4.123.069    4.123.069  0   3.623.542   591.418   194.363  0    785.781   -286.254   

A.P. Møller Fond, 2009-2011  3.053.000    3.053.000   0    2.622.378   69.660     70.169  0   139.829    290.793   

Reguleringer 0 0 0 0 0 0 0 4.540 0 

Total  7.176.069    7.176.069 0   6.245.920  661.078   264.532   0   930.150 4.539   

 

*) Riksbanken Sverige har bevilget i alt SEK 6.370.000  

Pga. kursdifferencen er kun udbetalinger 2009 og 2010 medtaget i ovenstående opstilling 
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 2012 2011 

 kr. t.kr.  ___________ _______ 

5. Biblioteks- og formidlingsvirksomhed  

Bøger  104.194 110 

Tidsskrifter og indbinding  171.996 183 

Bibliotekslicenser   207.821 86 

Kørselsordning og udgifter i øvrigt  15.916 8 

DIPD  -30.000 0 

Bøder  -17.061 -10  ___________ _______ 

 452.866 377  ___________ _______ 

 

6. Andre indtægter 

Øvrige tilskud og sponsorater 42.000 95 

Diverse indtægter 104.820  75  ___________ _______ 

 146.820 170  ___________ _______ 

 

7. Lønomkostninger 

KVINFO 8.215.525 6.783 

Heraf finansieret med overhead overført fra Aktiviteter i Mellemøst og Nordafrika -2.747.593 -2.386 

Mentoraktiviteter 4.488.037 4.763 

Biblioteks- og formidlingsvirksomhed 661.078 1.700 

Aktiviteter i Mellemøst og Nordafrika (inkl. overhead 2.748 t.kr.)  6.115.441 5.299  ___________ _______ 

Løn 16.732.488 16.159 

 

Administrationsbidrag -1.874.773 -1.960  ___________ _______ 

 14.857.715 14.199  ___________ _______ 

 

8. Af- og nedskrivninger 

Inventar 58.901 35 

Edb-udstyr 49.915 32  ___________ _______ 

 108.816 67  ___________ _______ 

 

 Bogsamling Inventar Edb-udstyr 

 kr. kr. kr.  ___________ ___________ ___________ 

9. Materielle anlægsaktiver 

Primosaldo 200.000 58.901 216.431 

Tilgang 0 0 0 

Årets afskrivninger 0 -58.901 -49.915  ___________ ___________ ___________ 

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2012 200.000 0 166.516  ___________ ___________ ___________ 
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 2012 

 kr.  ___________ 

10. Mellemregning med samarbejdspartnere 

Dansk Palæstinensisk forening 490.563 

GAM3 359.785 

Vesthimmerland Gymnasium & HF 94.905 

TRYG 100.000 

Action Aid 90.639 

Association Démocratique des Femmes Marocaines 207.437 

Association des Femmes Chefs d'Entreprises du Maroc, Marokko 235.867  

Association Reseau De Femmes Pour L 198.699 

ANSFR Exchange fund.Anissa 13.253 

Danmarks Designskole 1.041.032  

Danner, Danmark 967.945 

Danish Arabic Youth 24.300 

Centre Dìnformation juridique 363.621  

Gender and Development Research and Studies Centre, Yemen 4.356 

DEDI 193.209 

DHIP 892.996 

Danish Institute in Damascus 200.000 

Department of Statistics 157.923 

Jordanian National Committee for Women, Jordan -351.435  

Jordanian Hashemite Fund, Jordan 300.299  

Jordanian Women's Union, Jordan -54.800  

Kvinderådet, Danmark  877 

KAFA 132.878  

LOKK, Landsorganisation af krisecentre, Danmark 85.822  

MoPIC’s gender division 200.699 

Nazra for Studies 81.900  

Planet Finance Maroc, Marokko 286.521 

Statsforvaltningen 118.246 

The University of Jordan 210.000  

Voix de femmes 85.528 

Ålborg Universitet, Danmark -3.794  

Øvrige  31.423 

Hensat til imødegåelse af tab -200.000  ___________ 

 6.560.694  ___________ 
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 2012 2011 

 kr. t.kr.  ___________ _______ 

11. Likvider 

Kassebeholdning, KVINFO 10.910 12 

Valutabeholdning, Mellemøst-afdelingen 3.181 2 

Indestående i banker 2.573.142 66 

Indestående i bank, Mellemøst-afdelingen 5.823.657 23.845 

Indestående i bank, DIACOP 273.373 0  ___________ _______ 

  8.684.263  23.925  ___________ _______ 

 

12. Egenkapital 

Fri egenkapital 

Primosaldo 1.319.980 215 

Årets resultat   -671.413 1.105  ___________ _______ 

Fri egenkapital ultimo   648.567 1.320  ___________ _______ 

 

Henlæggelser  

Henlæggelser til vedligeholdelse "Fisken" 

Henlæggelser primo  248.374 248 

Henlæggelser anvendt i året  -248.374 0  ___________ _______ 

Henlæggelser til vedligeholdelse "Fisken" ultimo  0 248  ___________ _______ 

 

Henlæggelser til it- og webudvikling 

Henlæggelser primo  323.904 324 

Henlæggelser anvendt i året  -323.904 0  ___________ _______ 

Henlæggelser til it- og webudvikling ultimo  0 324  ___________ _______ 

 

Henlæggelser til lønmidler 

Henlæggelser primo  283.188 283 

Henlæggelser anvendt i året  -283.188 0  ___________ _______ 

Henlæggelser til lønmidler ultimo  0 283  ___________ _______ 
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 2012 2011 

 kr. t.kr.  ___________ _______ 

12. Egenkapital 

Henlæggelser til driftsmidler 

Henlæggelser primo  50.000 50 

Henlæggelser anvendt i året  -50.000 0  ___________ _______ 

Henlæggelser til driftsmidler ultimo  0 50  ___________ _______ 

 

Henlæggelser i alt  0 905  ___________ ______ 

 

Sammendrag af egenkapital 

Fri egenkapital  648.567 1.320 

Henlæggelser   0 905 

Bunden egenkapital, bogsamling værdiansat til 200.000 200  ___________ _______ 

Egenkapital ultimo 848.567 2.425  ___________ _______ 
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 2012 

 kr.  ___________ 

13. Ikke anvendte formålsbestemte tilskud 

Strenghtening Women's Rights, Marokko 2.845.635 

EPS, Jordan 1.309.490 

Kvinders Politiske Deltagelse i Jordan 928.568 

Køn og Kvinderettigheder, regionalt program 2.365.543 

Women Economic Decision-making and Leadership 2.745.192 

Styrkelse af kvinders økonomiske deltagelse og lederskab i Jordan 1.031.484 

Kvinders politiske deltagelse og aktive medborgerskab, Tunesien og Egypten 145.633   

Egmont Fonden, projekt ”Min egen vej” -10.237 

Social- og Integrationsministeriet, Mentoraktiviteter 173.424 

Arbejdsmarkedsstyrelsen, E-Mentoring 190.955 

Mentorworld 429.541 

TRYG og Bikubefonden, ”INFO MAT” -35.130 

Gundlovsjubilæet, PHD 600.000 

Ikke anvendt tilskud ”Nordisk Kvindelitteratur på nettet”, netto 4.539 

Øvrige  9.324  ___________ 

 12.733.961  ___________ 
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14. Kontraktlige forpligtelser 

KVINFO har med virkning fra 6. maj 2008 indgået aftale med Det Kongelige Bibliotek om betaling for byg-

ningsmæssige forbedringer. KVINFO har herned påtaget sig en forpligtelse i 10 år frem til og med 2017, der 

betyder, at KVINFO hvert af årene skal betale 57.500 kr. i alt 575.000 kr. KVINFO har med udgangen af 2012 

i alt afdraget 287.500 kr., hvorefter restforpligtelsen udgør 287.500 kr.  

 

KVINFO har i 2009 indgået aftale med Det Kongelige Bibliotek om udskiftning af Fiskens tag og dermed på-

taget sig en økonomisk forpligtelse frem til 2054. KVINFOs andel udgør i årene 2010 – 2014 henholdsvis 

38.481 kr., 43.990 kr., 43.297 kr., 42.604 kr., og 41.912 kr., og herefter falder udgiften frem til 2054 til 

14.201 kr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CHMØ/Kathe 

T:\Data\11\154492\2013\154492re2012.doc 


